Information till scoutkåren
Scouterna är en demokratisk ungdomsorganisation där alla barn och unga ska få ta plats och utmanas att utvecklas
som individer. Ett sätt att göra detta är att låta scouterna själva få ta makten över sin demokratiska process. Detta
kan ni i kåren göra genom att låta avdelningen eller patrullerna bilda medlemsföreningar och ha demokratimöten där
de lär sig hur en demokratisk förening fungerar och där de får ta ansvar för sin verksamhet. Att redovisa
medlemsföreningar är inte bara en bra övning i demokrati utan det kommer dessutom bringa in mer pengar till
verksamheten.
För att allt ska funka är det några saker som scoutkåren måste göra. Det är scouterna själva,
tillsammans med sina scoutledare, som håller patrullernas eller avdelningarnas årsmöten och fyller i
blanketterna Mall för verksamhetsredovisning och Mall för årsmötesprotokoll. Scoutkårens uppgift är därefter
att se till att Scoutnet är uppdaterat, ni behöver alltså föra in all information från scouternas
demokratimöten (årsmöten) och verksamhetsredovisningar i Scoutnet. Det är även väldigt
viktigt att alla protokoll och verksamhetsredovisningar sparas och kan skickas in vid en eventuell
revision. Ett alternativ är att enbart registrera kåren som en medlemsförening och således bara göra
en ansökan om bidrag. Då behöver ni bara anta en kårstadga samt redovisa ett årsmötesprotokoll
från kårstämman och en verksamhetsredovisning för kåren. Detta är ett administrativt enklare val
men det genererar inte lika mycket pengar till kåren.
Även medlemmar som inte betalar någon avgift kan vara medlemmar i medlemsföreningar, det kan
vara till exempel ledare och funktionärer vars avgift ni subventionerar. För att dessa personer ska
kunna redovisas i en medlemsförening behövs dock en skriftlig bekräftelse från dem på att de vill
vara medlemmar i kåren. Denna bekräftelse måste kunna skickas in till rikskansliet vid revision.
Notera att stadgar måste antas i varje medlemsförening. Dessa får gärna vara exempelstadgan, men
måste antas på medlemsföreningens demokratimöte.

Checklista
•
•
•
•
•

Vi har uppdaterat våra uppgifter i Scoutnet så att alla medlemsföreningar som har lämnat in
verksamhetsredovisning finns i ansökningsmodulen i Scoutnet.
Vi har dubbelkollat så att alla medlemmar som vi haft under förra verksamhetsåret finns
registrerade i rätt avdelning och patrull i Scoutnet.
Vi har tagit in en skriftlig bekräftelse för avgiftsbefriade medlemmar. Vi har även fört in
bekräftelsen från avgiftsbefriade medlemmar i steg 2 i ansökningsmodulen i Scoutnet.
Vi har senast den 31 mars 2021 fyllt i vår ansökan i Scoutnet och ledarna har godkänt
ansökan, via mejl eller pdf.
Vi har sparat alla originalhandlingar tillgängligt för en eventuell granskning av Scouternas
revisorer.
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